
 
 
 
 
Ben jij de enthousiaste Coördinator P&O die wij zoeken?! 
 
Weet jij hoe je het beste uit een team kunt halen? Ken je  de ins & outs van HR? Communiceer je 
gemakkelijk op alle niveaus binnen een organisatie? En wil je bijdragen aan de toekomst van het 
basisonderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Over ons 
Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, 
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters. 
SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. Ongeveer 560 medewerkers 
verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.500 leerlingen. 
 
Over de functie 
Als coördinator ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team P&O en vooral 
gericht op verdere ontwikkeling van het team en de  5 individuele teamleden. Je bent de 
gesprekspartner voor het College van Bestuur op het brede gebied van personeel- en 
organisatievraagstukken. Vanuit je P&O-visie lever je een proactieve bijdrage aan het strategisch 
beleid van de organisatie en vertaalt dit naar beleidsuitgangspunten op P&O-gebied. Om een goede 
vertaalslag tussen beleid en praktijk te maken, ben je naast coördinator ook adviseur voor enkele 
clusterdirecteuren. 
 
Wie zoeken we? 
Je bent een energieke, proactieve allround senior P&O-er. Je hebt ruime ervaring in het aansturen en 
ontwikkelen van een team en streeft ernaar het beste uit je medewerkers te halen. Je bent op de 
hoogte van relevante ontwikkelingen in je vakgebied. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en 
communiceert makkelijk, zowel schriftelijk als mondeling op alle niveaus binnen de organisatie. Je 
hebt overtuigingskracht, bent resultaatgericht en hebt een relevante opleiding op HBO- of WO-
niveau. 
 
Wat bieden wij? 
Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Onze voorkeur gaat uit naar een aanstelling met een 
omvang  van 32 uur per week (0,8 fte). Bij goed functioneren wordt de tijdelijke overeenkomst na 1 
jaar omgezet naar een vaste aanstelling. Inschaling vindt plaats in schaal 12 van de cao PO. Je gaat 
werken op ons bestuurskantoor in Veldhoven. 
 
Interesse? 
Heb je interesse in bovengenoemde functie? Dan nodigen wij je van harte uit jouw brief met 
motivatie en CV te sturen naar Reninka de Wilt via rdewilt@skozok.nl, vóór 1 november 2017. Voor 
vragen over de functie kun je dinsdag 24 oktober  tussen 14.00 uur en 17.00 uur telefonisch contact 
opnemen met Lieke Bemelmans, stafmedewerker P&O, via telefoonnummer 040-2531201. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
selectieprocedure.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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